
Radom, dnia 24 stycznia ZOLA r.

so.ilt.53t L.?.?,OL4

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

01.02.2014 r. - 31,.L2,201,4 r"

- teren miasta Radomia

Osobv odpowiedzialne:
Pani Maria Rybińska: Prezes Zarzędu Ra!919kjeso Towarzystwa opieki nad Zwierzętami,ul. Witosa 96, 26-600 Radom, nr tel.: 693 253 362:Pani Małgorzata Krupska: V-ce Prezes Zarzędu Radomskiego Towarzystwa gpieki nadZwierzętami, ul' Witosa 96, 26-600 Radom, nr tó|,: osż ągs ogr.

Formy zbiórki:
- datki do puszek kwestarskich
- datki do skarbon stacjonarnych
- ofiary w naturze (karma, koće, smycze itp.)

UZASADNIENIE
Zgodnie z Art. 1'07 s 4 KPA odstępiono od uzasadnienia decyzji, cdyż! uwzg|ędniaona W całości zędanie strony. Zgodnie ż nrt. 1oB s iłpn ni;ie]sa;łizji nadaje się rygornatych miastowej wykona Iności'

pREZYDENT MTASTA RADOMIA _ ANDRZE, KOSZTOI^JNtAK
u|. Jana Ki|ińskiego 30, 26.600 Radom, tel. 48 36 f o Zó:. f.*, +a e6 zć 75z,*.'.i,' p,.,yo.nt@umradom.p|

wwur.radom,pl

DECYZIA
Na podstawie ustawy z dnia 15 marca 1933 r" o zbiórkach pub|icznych (Dz. U' Nr 22, poz.
!62 z 1933 r" zoó,zn. zmianami) ora.z Art. roą ustińy z onia 1"4 czerwca 1960 r" KodeksPostępowania Administracyjnegó (tel.st jedno|ity D) ,j ,Z013 r,, poz' f67) porozpatrzeniuwniosku złozonego przez Radońskie Towarzysńo opióri nao zwióińńńi

ZEZWATAM
Radomskiemu Towarzystwu 0pieki nad Zwierzętami na przeprowadzenie

zbiórki pub|icznej z przeznaczeniem na działj|ność stjtutową W tymmiędzy innymi na wykonanie zadania pub|iczneg; ńi"g;ję."gona prowadzeniu Schroniska D|a Bezdomnvcń z.wieńai.



P O U CZE N tE

Przy przeprowadzeniu zbiórki publicznej nalezy przestrzegać zasad zawartychW Rozporzędzeniu Ministra Spraw Wewnęirznych i nóministracl.; dnia 06 listopada2003 r. o sposobach przeprowadzania zbióiek pub|i.'ny.h oraz ,jk,esu kontro|i nad tymizbiórkami (Dz. U. Nr 199 poz' L947\,

osoby organizujęce |ub przeprowadzajęcezbiórkę nie mogę za swoje czynności otrzymywaćwynagrodzenia (Art. 7 ust, 2 Ustawy o zbiórkacn ńublicznyih).

Jeżeli zbiórka przeprowadzona będzie niezgodnie z przepisami prawa, zezwolenie mozebyĆ cofnięte, a zebrane środki przekazane na_inny ce| humanitarny'(Art. 10 wyzej cytowanejustawy)"
organizator obowięzany jest podaĆ d-o pub|icznej wiadomości wyniki zbiórki oraz sposóbzuzytkowania zebranych środków ($ 1Z wyżej cytówaneg o rozporzQdzenia).

Sprawozdanie całościowe z przeprowadzonej zbiórki, wraz z kserokopią Strony pub|ikacjiprasowej, nalezy nadesłać w terminie jednego miesięca od jej zakończenia.

Sprawozdanie powinno zawierać:
- dane dotyczqce Sumy zebranych ofiar pienięznych, uwzg|ędniajQcQ i|ośĆ oraz rodzajzebranyeh ofiar na poszczegó|ne CeIe, według iu,' zbiórki publicznej (rodzaj, ilośćzebranych ofiar w naturze);
- szczegółowy wykaz kosztów poniesionych 

' 
na organizację i przeprowadzenie zbiórki,z dokładnym wymienieniem rodzaju i wyso|iości poszcIególnych 

'vJ.i[o'.
0d niniejszej decyzji słuzy prawo wniesienia odwołania do Samorzędowego Kolegiumodwoławcze8o W Radomiu u|. Zeromskiego 53 za pośrednictwem Prezydenta MiastaRadomia w terminie t4 dni od dnia doręczeńia decyzji (Art' 1'Z7 $ 1, Art. 129 KPA).

Olrzymuia: \ *

J., Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul" Witosa 96
26-500 Radom

Z" a/a

Do wiadomości:
t. Komenda Miejska policji

ul. 11 Listopada 39/57
Z6-600 Radom
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Radornskie Tot,va rr',łsi',r'o O pieki
nad ZwiE'ę.:'tań

26-600 Radom, ul. ,l,, losa 96
tel. M8 384 77 Z3

NtP 948-105-32-90 .67A6ffi003_ RADOM 14_01_2014

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

-|T,ł" Ekologiczny Radom Czyste Miasto ^*'tĘźM

Informuję, ze napodstawie pozwolenia So.III.5311'8.201 3 z dnia D-a2-2013 r.Prezydenta Miasta Radomia, Radomskie Towarzystwo opieki nad Zwierzętamiprowadziło w 2013 roku zbiorkipubliczne na terenie miasta Radomia

-ABC,,ANIMAL'' Radom ul. Czysta l1vvp'o.lnł't'''Ą{.1ffiiiiltj
_ DNI RADOMIA r5 I 

^ ! ,11

-Przychoclnia ,,Pankracy'' Radom ul. Maratońska l jffi nM -a\fi] i(.#

-Przychodnia,,Zwierzyniec''Radomul.WyścigoWa!",F,ffi.\i
-Czyte\nia Kawy Radom ul. M. C' Skłodó*sń.; ..-...=,,|.|

-ABC ,,ANIMAL" Radom ul. Reia
-supermarket Ml REAL Radom ui. Grr""rnarowskiego
-SuperTnarkęt REAL Radom u|. Żołkiewskiego
-Galeria Słoneczna Radom ul. Chrobreso
-Supemlarket LECLERC Radom ul. To]ruńska 3

zebrano do puszek kwestarskich nizej wymienione kwoty:

-F.-'.yn Ekologiczny Radom Czyste Miasto - 481,l5zł.-ABC ANIMAL 202,25zł.
- DNII RADOMIA - 259,98zł
-Przychodnia ',Pankracy'' - 4O1,67zł.-Przychodnia,,Zwierzyniec,, - 269,80zł.-!1etnia Kawy - 48,70zł.-ABC,,A}{IMAL'' - 65,20zł.
-supennarket Ml REAL -1075,54zł.
-supermarket REAL - 1026,60zł.
-Galeria Słoneczna - 1 15 I,65zł.
-supermarket IECLERC -1046,74zł.

Łącznie do puszek kwestarskich zebrano 6029,28 zł, (słownie: sześć tysięcydwadzieścia dziewięÓ zł.28/1OO )

Podczas zbiorek zebrano r 000 kg suchej karrny oraz 42g,7 kg karmy mokrej tj"

Zebranę środki finansowe oraz rzeezowę przeznaczone zostały w całości nawsparcie zadania publicznego w zakresie pro*Ld,r"nia Schroniska dla BezdomnychZwierząt w Radorniu . 
ralo!\q 
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